Handleiding

KENMERKEN
Uw Bolero 530 is een numeriek antwoordapparaat van topkwaliteit dat u ook vanop afstand kan bedienen vanaf elke
telefoon met druktoetsen.
De Bolero 530 slaat berichten op in een geheugenchip. Dit geeft u meer mogelijkheden dan met antwoordapparaten op
basis van een tape. Zo kunt u bijvoorbeeld een individueel bericht verwijderen maar de rest wel bewaren. Omdat uw
Bolero 530 volledig digitaal is, hoeft u zich geen zorgen te maken om tapes en om versleten tapemechanismen.
Op de Bolero 530 met een capaciteit van 18-minuten kunt u heel wat berichten opslaan. Het unieke, plaatsbesparende
ontwerp maakt het toestel ideaal voor een beroepsmatig- en particulier gebruik.
De Bolero 530 is bestemd voor het gebruik op het Belgacom PSTN netwerk en heeft de volgende kenmerken:
Hoge Capaciteit -- u kunt tot 18 minuten berichten en memo's opnemen.
CBT (Call Breakthrough) - Oproepvoorrang -- waarschuwt u voor een belangrijke oproep als de beller een door u
ingestelde code invoert.
Tweerichtingsopname -- u kunt een telefoongesprek opnemen.
Memo-opname -- u kunt berichten opgeven voor uzelf of anderen personen.
Dubbele meldteksten -- u kunt kiezen tussen een uitgaand bericht afspelen en daarna het bericht van de beller
opnemen, of gewoon een meldtekst afspelen zonder een bericht op te nemen. Als het geheugen van de Bolero 530 vol
is, wordt automatisch overgeschakeld op enkel afspelen van een meldtekst. Elke meldtekst kan tot 60 seconden lang
zijn.
Instelbaar aantal maal rinkelen -- u kunt de Bolero 530 instellen om te antwoorden na vier of zes maal rinkelen.
Kostenbesparend-- u kunt onnodige kosten besparen als u vanop afstand belt om uw berichten te beluisteren.
Tijd/Dag-stemmelding – meldt de tijd en dag dat elk bericht werd opgenomen.
Afstandsbediening-- u kunt een telefoon met druktoetsen gebruiken om de Bolero 530 te bedienen als u niet op kantoor
of thuis bent.
Detectie telefoon opgenomen -- stopt het opnemen als u een willekeurige telefoon opneemt die op dezelfde lijn zit als
de Bolero 530.
Oproep doorlichten -- u kunt luisteren terwijl een beller een bericht inspreekt zodat u kunt beslissen al dan niet de
oproep te beantwoorden.
Aan/uit vanop afstand -- u kunt de Bolero 530 aan of uitschakelen wanneer u niet thuis of op kantoor bent.
LED-berichtenteller – toont duidelijk het aantal berichten dat de Bolero 530 heeft opgenomen.
Programmeerbare beveiligingscode voor de afstandsbediening -- u kunt uw eigen beveiligingscode instellen voor de
afstandsbediening.
Beantwoorden aan op afstand -- u kunt de Bolero 530 van elders bellen en instellen op beantwoorden van oproepen.
Kamermonitor -- u kunt met een andere telefoon de kamer controleren waar de Bolero 530 is geïnstalleerd.
Reservegeheugen -- beschermt in geheugen opgeslagen berichten in geval van een elektrisch defect.
WAARSCHUWING: Om het risico op brand of elektrische schokken te vermijden, het toestel niet blootstellen aan
regen of vocht.
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LEES DIT A.U.B. VOOR DE INSTALLATIE
Uw Bolero 530 kan op de meeste telefoonlijnen aansluiten worden. Als u meer dan een telefoon gebruikt af andere
toestellen op de lijn, kan het gebeuren dat uw telefoon(s) niet rinkelt(rinkelen) en uw Bolero 530 niet antwoordt. In dat
geval, moet u een toestel van de lijn verwijderen.
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VOORBEREIDING
Kies een plaats voor de Bolero 530 dicht in de buurt van een telefooncontact en een stopcontact 230V~.
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DE BOLERO 530 AANSLUITEN

Opmerking: Uw Bolero 530 wordt rechtstreeks aangesloten op een wandtelefooncontact (RJ-11).

1. Sluit uw telefoontoestel aan in het contact TO TEL op de achterkant van de Bolero 530.
2. Steek een uiteinde van het meegeleverde snoer in het contact TO LINE op de achterkant van de Bolero 530 en het
andere uiteinde van het snoer in het muurtelefooncontact of op de meegeleverde 5polige tussenstekker (AE-20).
3. Steek de meegeleverde trommelplug van de gelijkstroomadapter in het 9V-gelijkstroomcontact op de achterkant van
de Bolero 530.
Opgelet: De meegeleverde gelijkstroomadapter is specifiek ontworpen voor uw Bolero 530. Gebruik enkel de
meegeleverde adapter.
4. Steek het andere uiteinde van de adapter in het stropcontact 230V~.
Als u voor de eerste maal de stroom inschakelt, telt de berichtenteller van 0 tot 20. De Bolero 530 biept, en er verschijnt
" 0 " in het venster van de berichtenteller.
Opmerking: De berichtenteller van de Bolero 530 geeft meestal het aantal opgenomen berichten weer. Dat aantal
wisselt af met andere weergaven over de status van het toestel.
* "Al" verschijnt als u geen aankondiging 1 (OGM 1) hebt opgenomen.
* "A2" verschijnt als u geen aankondiging 2 (OGM 2) hebt opgenomen.
* "Lo" verschijnt als de reservebatterij bijna leeg is of ontbreekt.
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RESERVEBATTERIJ INSTALLEREN
Als er geen wisselstroom is of als u de Bolero 530 uitschakelt, bewaart een 9V reservebatterij (niet meegeleverd) de
berichten, tijd- en daginstellingen, en de beveiligingscodes voor CBT en afstandsbediening. Wij raden u aan een
alkalinebatterij te gebruiken.
Opgelet: Gebruik altijd een nieuwe batterij van het aanbevolen type.
1. Gebruik een schroevendraaier om het deksel van het batterijvak te verwijderen.
2. Klik de batterijcontacten stevig op de batterijconnector en plaats de batterij in het vak.
3. Plaats het deksel opnieuw.
Vervang de batterij als er "Lo" wordt weergegeven
Opgelet:
* Altijd een oude of zwakke batterij vervangen. Oude batterijen kunnen chemische bestanddelen lekken die
elektronische onderdelen kunnen vernietigen.
* Doe de oude batterij onmiddellijk weg volgens de reglementeringen terzake. Niet verbranden of begraven.
* Om te vermijden dat opgeslagen informatie verloren gaat, controleren of de wisselstroomadapter is ingestoken en
aangesloten op de Bolero 530 voor u de batterij vervangt.

DE TAAL WIJZIGEN
De Bolero 530 heeft twee optionele talen. De ene is Nederlands en de andere Frans. De Bolero 530 is vooringesteld op
Nederlands; gebruikers kunnen de taal als volgt wijzigen.
Opmerking: Als u elke stap niet binnen de 8 seconden voltooit, geeft de Bolero 530 vier bieps en verlaat de
installatiemodus. Start opnieuw van Stap 1
1. Houd CODE ("Co" wordt weergegeven) ingedrukt tot de Bolero 530 een maal biept.
2. Druk op ON/OFF. "Fr" (Frans) wordt weergegeven en u hoort een biep. Dit betekent dat de Bolero 530 de
begeleidende meldingen in het Frans zal geven. Als "nL" (Nederlands) wordt weergegeven, betekent dit dat de Bolero
530 de begeleidende meldingen in het Nederlands zal geven.
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DAG EN TIJD INSTELLEN
Als u de klok van de Bolero 530 instelt, zal de Bolero 530 dag en tijd van de opname van elk memo of bericht
opnemen.
Opmerkingen:
* Om te vermijden dat u de instelling voor dag en tijd verliest bij een stroomdefect, raden wij aan een reservebatterij te
installeren voor u dag en tijd instelt.
* Als u elke stap niet binnen de 8 seconden voltooit, geeft de Bolero 530 vier bieps en wordt de installatie verlaten.
Start opnieuw bij Stap 1.
* Om het volume van de Bolero 530 aan te passen, de VOL.-knop naar het gewenste volume draaien.
Ga als volgt te werk om dag en tijd in te stellen.
1. Houd STOP ingedrukt. "CL" (klok) wordt kort weergegeven, daarna wordt een getal van 1 tot 7 (de dag van de
week) weergegeven, en de Bolero 530 geeft de actueel ingestelde dag.
2. Om de dag te wijzigen, MEMO ingedrukt houden om achteruit te lopen of CODE om vooruit te lopen tot de Bolero
530 de gewenste dag geeft.
3. Druk op STOP. De Bolero 530 geeft het actueel ingestelde uur.
4. Om het uur te wijzigen, MEMO ingedrukt houden of CODE tot de Bolero 530 het gewenste uur geeft.
5. Druk op STOP. De Bolero 530 geeft de actueel ingestelde minuten.
6. Om de minuten te wijzigen, MEMO ingedrukt houden of CODE tot de Bolero 530 de gewenste minuten geeft.
7. Druk op STOP. "CL" wordt weergegeven, en de Bolero 530 geeft de dag en tijd, en daarna een biep "CL"
verdwijnt.
Om de huidige dag- en tijdinstelling te controleren op STOP drukken. "CL" (klok) wordt weergegeven, en de Bolero
530 geeft de dag en tijd, en daarna een biep.

HET AANTAL MAAL RINKELEN INSTELLEN
Zet de keuzeschakelaar voor rinkelen op de achterkant van het toestel op 1, 2, 3, om in te stellen hoe lang de Bolero 530
moet wachten alvorens een oproep te beantwoorden (4 maal rinkelen, 6 maal, of kostenbesparend).
Als u van plan bent uw berichten vanop afstand te checken, stelt u deze schakelaar in op 3 (Kostensparend, zie blz. 12).
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AANKONDIGINGEN (meldteksten) OPNEMEN
Alvorens de Bolero 530 oproepen kan beantwoorden en berichten kan opnemen, moet u een aankondiging opnemen
(OGM). Met de Bolero 530 kunt u twee afzonderlijke aankondigingen opnemen, en de Bolero 530 werkt op basis van
de door u geselecteerde aankondiging.
z
z

OGM 1. Nadat de aankondiging is afgespeeld, neemt de Bolero 530 een bericht op van de beller.
OGM 2 (enkel aankondiging). De Bolero 530 speelt uw aankondiging af, maar neemt geen bericht op van de beller.

Tip: Vertel bellers nooit dat u niet thuis of met vakantie bent. Zeg enkel dat u op dat ogenblik niet aan de telefoon kunt
komen.
Opmerkingen:
* De maximumlengte voor elke aankondiging is 60 seconden. Terwijl u opneemt, toont de berichtenteller de
opnametijd.
* Als u van plan bent de Bolero 530-functie enkel aankondiging te gebruiken, moet aankondiging 2 duidelijk vermelden
dat de beller geen bericht kan laten.
Ga als volgt te werk om een aankondiging op te nemen.
1. Om een aankondiging op te nemen, OGM 1 of OGM 2 ingedrukt houden tot de Bolero 530 een biep geeft en de
teller begint te tellen.
2. Laat OGM 1 (of OGM 2) los en spreek uw bericht in op ongeveer 20 cm voor het toestel.
3. Na het opnemen, op STOP drukken. De Bolero 530 geeft een biep en speelt de aankondiging af.

AANKONDIGINGEN (meldteksten) BELUISTEREN
Om een aankondiging te beluisteren, OGM 1 of OGM 2 drukken. De Bolero 530 geeft een biep, "Al" of "A2" wordt
weergegeven, en de aankondiging wordt afgespeeld.
Als er geen aankondiging is opgenomen en als u op OGM 1 of OGM 2 drukt, meldt de Bolero 530 “MELDTEKST
EEN(TWEE) NIET AANWEZIG” en geeft vier maal een biep.

DE BOLERO 530 INSTELLEN OP OPROEPEN BEANTWOORDEN
Om de Bolero 530 in te stellen om oproepen te beantwoorden, u moet op ON/OFF drukken. De Bolero 530 meldt
“BEANTWOORDER IS AAN” en speelt de aankondiging af. Als de ON/OFF-indicator aan is, zal de Bolero 530 de
oproepen beantwoorden. Om de Bolero 530 uit te stellen, druk opnieuw op ON/OFF , het toestel meldt
“BEANTWOORDER IS UIT”.
Opmerkingen:
* U moet een aankondiging opnemen voor u de Bolero 530 kunt instellen op oproepen beantwoorden.
* Als u de Bolero 530 hebt ingesteld om oproepen niet te beantwoorden, kunt u van elders bellen om de Bolero 530 in
te stellen op oproepen beantwoorden.

DE FUNCTIE ENKEL AANKONDIGING GEBRUIKEN
Als de functie enkel aankondiging is ingeschakeld, speelt de Bolero 530 de aankondiging 2 af maar kan de beller geen
bericht inspreken. (U moet een aankondiging hebben opgenomen voor u deze functie kunt gebruiken.)
Stel de Bolero 530 in op enkel aankondiging, controleer of de Bolero 530 is ingesteld op oproepen beantwoorden, druk
dan op OGM 2. De Bolero 530 zegt “ALLEEN UITGAAND BERICHT” en speelt de aankondiging 2. Het aantal
opgenomen berichten en "Ao" worden afwisselend weergegeven.
Om de functie enkel aankondiging uit te schakelen, op OGM 1 drukken. De Bolero 530 geeft een biep, zegt
“BEANTWOORDER IS AAN” en speelt de aankondiging 1 af.
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INKOMENDE BERICHTEN OPNEMEN
Elk inkomend bericht kan tot 60 seconden lang zijn. Op 55 seconden geeft de Bolero 530 een biep om de beller te
waarschuwen dat de tijd bijna om is. Op 60 seconden geeft de Bolero 530 een lange en vier korte bieps zegt “DANK U
VOOR UW OPROEP” en hangt op.
De Bolero 530 stopt dan met opnemen en wordt opnieuw ingesteld om de volgende oproep te beantwoorden als:
* De beller ophangt.
* Er meer dan 8 seconden stilte zijn.
* U een willekeurige telefoon opneemt op dezelfde lijn als de Bolero 530.
Als het Bolero 530-geheugen vol is, worden afwisselend "FL" en het aantal opgenomen berichten weergegeven. De
Bolero 530 beantwoordt oproepen na 4, 6, TS maal rinkelen en speelt de aankondiging 2 af (OGM 2). Als er geen
OGM 2 is opgenomen, zegt de Bolero 530 “GEHEUGEN IS VOL, DANK U VOOR UW OPROEP”.
Opmerking: De maximale opnamecapaciteit is 18 minuten en een maximum van 59 opgenomen berichten.

BERICHTEN AFSPELEN
De berichtenteller toont het totale aantal berichten, zowel oude (die u al hebt beluisterd en opgeslagen) en nieuwe. Als
er nieuwe berichten zijn, knippert de ON/OFF-indicator.
Om alle berichten af te spelen, op PLAY drukken. De Bolero 530 meldt het aantal opgenomen berichten, het aantal
berichten en de dag en tijd waarop het bericht is opgenomen, en speelt daarna het bericht af.
Om het volume van de Bolero 530 aan te passen, de VOL.-knop op het gewenste volume draaien.
Om nieuwe berichten af te spelen, PLAY gedurende 2 seconden ingedrukt houden. Als er geen nieuwe berichten zijn
opgeslagen, zegt de Bolero 530, “U HEEFT GEEN NIEUWE BERICHTEN”.
Nadat alle berichten zijn afgespeeld, zegt de Bolero 530 “EINDE BERICHTEN”.
Om een bericht dat u beluistert opnieuw af te spelen, op MEMO drukken. Het huidige bericht wordt opnieuw
afgespeeld van het begin.
Om naar een vorige bericht te gaan, MEMO ingedrukt houden tot het gewenste berichtnummer wordt weergegeven in
het venster van de berichtenteller. Laat MEMO los om het geselecteerde bericht af te spelen.
Om naar het volgende bericht te gaan, op CODE drukken. Het volgende bericht wordt afgespeeld.
Om te pauzeren terwijl u berichten beluistert, op PLAY drukken. "PA" (pauze) wordt weergegeven op de display. Om
het afspelen te hervatten, opnieuw op PLAY drukken binnen de 60. seconden. Anders geeft de Bolero 530 een biep,
zegt “EINDE BERICHTEN” en wordt opnieuw ingesteld op oproepen beantwoorden.
Om het bericht sneller af te spelen, CODE ingedrukt houden. De berichten worden sneller afgespeeld zodat u snel een
bericht kunt opzoeken of naar een willekeurige plaats in een bericht kunt gaan. Om opnieuw normaal af te spelen,
CODE loslaten.
Om afspelen te stoppen, op STOP drukken. De Bolero 530 geeft een biep, zegt “EINDE BERICHTEN” en wordt
opnieuw ingesteld op oproepen beantwoorden.
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EEN MEMO OPNEMEN
Een memo is een bericht dat u kunt opnemen door rechtstreeks in de Bolero 530 in te spreken, zonder de telefoon te
gebruiken.
Ga als volgt te werk om een memo van tot 60 seconden lang op te nemen.
1. Druk op MEMO." 00 "wordt kort weergegeven, de Bolero 530 geeft een lange biep, en de timer start met tellen.
Spreek normaal in de microfoon.
2. Druk op STOP als u klaar bent met de memo (of laat de Bolero 530 automatisch stoppen na 60 seconden). De Bolero
530 geeft een biep en wordt opnieuw ingesteld op oproepen beantwoorden.
De memo is opgeslagen bij de inkomende berichten. Om de memo te beluisteren, eenvoudig uw berichten afspelen.

EEN GESPREK OPNEMEN
U kunt beide kanten opnemen van een gesprek op elke willekeurige telefoon die is aangesloten op dezelfde telefoonlijn
als de Bolero 530.
Opmerking: In bepaalde landen is het verboden om een gesprek op te nemen zonder toestemming van de betrokken
partijen, inbegrepen de telefoonmaatschappij. Controleer de wetten voor uw land alvorens deze functie te gebruiken.
Om een telefoongesprek op te nemen, MEMO ingedrukt houden tot de display verandert van " 00 " in " 00 ". De Bolero
530 neemt op tot:
* u op STOP drukt
* de Bolero 530 gedurende 8 seconden een bezettoon hoort of 25 seconden stilte
* het Bolero 530 -geheugen vol is
Het opgenomen gesprek wordt opgeslagen als een bericht.

BERICHTEN WISSEN
Om een specifiek bericht te wissen, op X-toets drukken terwijl het bericht wordt afgespeeld. De Bolero 530 geeft een
biep, en wist het bericht, en speelt dan het volgende af.
Om alle geleesde berichten te wissen, de X-toets ingedrukt houden ("dL" wordt weergegeven) tot de Bolero 530 zegt
“WIS BERICHTEN” en er een lange biep klinkt.
De Bolero 530 wist geen nieuwe berichten. Als u enkel nieuwe berichten hebt, geeft de Bolero 530 vier bieps als u op
X-toets drukt.

OPROEPEN DOORLICHTEN
Om oproepen door te lichten, de Bolero 530 laten antwoorden, en het bericht van de beller beluisteren via de Bolero
530 -luidspreker. Om het volume van de Bolero 530 te regelen, de VOL.-knop naar het gewenste volume rollen.
Als u de oproep niet wenst te beantwoorden, laat de Bolero 530 dan gewoon de opname van het bericht voltooien.
Als u beslist de oproep wel te beantwoorden, neem dan de hoorn op dezelfde lijn als de Bolero 530 op. De Bolero 530
stopt met opnemen en wordt opnieuw ingesteld om de volgende oproep te beantwoorden.
Opmerking: Als u de hoorn opneemt wanneer de Bolero 530 al geantwoord heeft, kan het zijn dat de Bolero 530 niet
automatisch stopt. Als dit het geval is, druk dan STOP (als u bij het antwoordapparaat staat) of op de 7-toets (in alle
gevallen).
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OPROEPVOORRANG GEBRUIKEN
Als u uw oproepen doorlicht maar toch wilt weten wanneer er oproepen van bepaalde personen binnenkomen, geef hen
dan uw CBT-code (voor oproepvoorrang) (vooringesteld op 648).
Als een beller de CBT-code invoert tijdens de aankondiging, waarschuwt de Bolero 530 uw met een reeks luide bieps
gedurende 35 seconden. Om de oproep te beantwoorden, neemt u de hoorn op. Als u niet antwoordt, kan de beller een
bericht inspreken na de aankondiging.
Opmerking: De beller kan de reeks van bieps stoppen als hij op de 6-toets drukt, hij hoort dan de OGM 1.

De CBT-code wijzigen
De CBT-code is vooringesteld op 648, maar u kunt deze als volgt wijzigen.
Opmerkingen:
* Als u elke stap niet binnen de 8 seconden voltooit, geeft de Bolero 530 vier bieps en verlaat de installatiemodus. Start
opnieuw van Stap 1.
* De CBT-code moet verschillend zijn van de beveiligingscode.
1. Houd CODE ("Co" wordt weergegeven) ingedrukt tot de Bolero 530 een maal biept.
2. Druk op MEMO. "Cc" (CBT-code) en de cijfers van de huidige code worden in volgorde weergegeven, daarna
wordt opnieuw het eerste cijfer weergegeven.
Voorbeeld: als de CBT-code 648 is, geeft de berichtenteller " Cc, 6, 4, 8 weer, daarna 6".
3. Druk herhaaldelijk op CODE of MEMO om het eerste cijfer in te voeren, druk daarna op STOP. Het tweede cijfer
wordt weergegeven.
4. Druk herhaaldelijk op CODE of MEMO om het tweede cijfer in te voeren, druk daarna op STOP. Het derde cijfer
wordt weergegeven.
5. Druk herhaaldelijk op CODE of MEMO om het derde cijfer in te voeren, druk daarna op STOP. De Bolero 530
geeft een lange biep en daarna wordt de nieuwe CBT-code gemeld en weergegeven.

DE BEVEILIGINGSCODE VOOR AFSTANDSBEDIENING WIJZIGEN
De beveiligingscode voor de afstandsbediening van de Bolero 530 is vooringesteld op 798, maar u kunt deze als volgt
wijzigen.
Opmerking: Als u elke stap niet binnen de 8 seconden voltooit, geeft de Bolero 530 vier bieps en verlaat de
installatiemodus. Start opnieuw van Stap 1
1. Houd CODE ("Co" wordt weergegeven) ingedrukt tot de Bolero 530 een maal biept.
2. Druk opnieuw op CODE. "Sc" (beveiligingscode) en de cijfers van de huidige code worden in volgorde
weergegeven, daarna wordt opnieuw het eerste cijfer weergegeven.
Voorbeeld: als de beveiligingscode 798 is, geeft de berichtenteller " Sc, 7, 9, 8, daarna 7".
3. Druk herhaaldelijk op CODE of MEMO om het eerste cijfer in te voeren, druk daarna op STOP. Het tweede cijfer
wordt weergegeven.
4. Druk herhaaldelijk op CODE of MEMO om het tweede cijfer in te voeren, druk daarna op STOP. Het derde cijfer
wordt weergegeven.
5. Druk herhaaldelijk op CODE of MEMO om het derde cijfer in te voeren, druk daarna op STOP. De Bolero 530
geeft een lange biep en daarna wordt de nieuwe beveiligingscode gemeld en weergegeven
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AFSTANDSBEDIENING
U kunt de Bolero 530 bedienen vanaf een telefoon met druktoetsen.

KOSTENSPAREND – TOLL SAVER (TS)
Als de keuzeschakelaar voor rinkelen is ingesteld op positie 3 (kostensparend), antwoordt de Bolero 530 na vier maal
rinkelen als er nieuwe berichten zijn. Zijn er geen nieuwe berichten, dan antwoordt de Bolero 530 na zes maal rinkelen.
Zo hebt u de tijd om op te hangen voor de Bolero 530 antwoordt en kunt u onnodig hoge gesprekskosten vermijden.

AFSTANDSCOMMANDO’S GEBRUIKEN
Ga als volgt te werk om de Bolero 530 te gebruiken van een afstandslocatie.
1. Toets je telefoonnummer in.
Opmerking: Zelfs als de Bolero 530 niet is ingesteld op oproepen beantwoorden, krijgt u de meldtekst
“BEANTWOORDER IS UIT” na ongeveer 15 maal rinkelen.
2. Als de Bolero 530 antwoordt, voert u uw beveiligingscode voor afstandsbediening in. De Bolero 530 geeft een biep
om te bevestigen dat u de correcte code hebt ingevoerd.
Opmerking: Er zijn slechts 5 pogingen mogelijk en de ingave van de code moet binnen de 8 seconden gebeuren,
daarna verbreekt de verbinding.
3. Voer het afstandscommando in.
4. Als u klaar bent, hang dan op. De Bolero 530 wordt opnieuw ingesteld op oproepen beantwoorden.

-12-

Lijst met afstandscommando’s
Druk op:

Doel:

00

De Bolero 530 instellen op oproepen niet beantwoorden. Er klinkt een biep en de Bolero
530 zegt “BEANTWOORDER IS UIT”.

01

De Bolero 530 instellen op oproepen beantwoorden. Er klinkt een biep, en de Bolero 530
zegt “BEANTWOORDER IS AAN” en speelt aankondiging 1 (OGM 1) af. Als er geen
OGM 1 is opgenomen, klinkt er een biep en de Bolero 530 zegt “MELDTEKST EEN NIET
AANWEZIG”.

02

De Bolero 530 instellen op enkel aankondiging. Er klinkt een biep, en de Bolero 530 zegt
“ALLEEN UITGAAND BERICHT” en speelt aankondiging 2 (OGM 2) af. Als er geen
OGM 2 is opgenomen, klinkt er een biep en de Bolero 530 zegt “MELDTEKST TWEE
NIET AANWEZIG”.

2

Alle berichten afspelen. Als er geen berichten zijn, zegt de Bolero 530 “U HEEFT GEEN
BERICHTEN”.

3

Nieuwe berichten afspelen. De Bolero 530 meldt het aantal nieuwe berichten voor het
afspelen. Als er geen nieuwe berichten zijn, zegt de Bolero 530, “U HEEFT GEEN
NIEUWE BERICHTEN”.

4

Toezicht houden op de kamer gedurende 20 seconden. Druk op 4 om te herhalen.

5

Alle berichten wissen (behalve nieuwe berichten). Druk op 1 nadat de Bolero 530 meldt
“WIS BERICHTEN” daarna geeft de Bolero 530 een biep.

6

Afspelen of opnemen stoppen.

7

Een memo opnemen.

81

Aankondiging 1 wijzigen. Nadat de Bolero 530 een biep geeft, begint u te spreken. Bent u
klaar, druk dan op 6. De Bolero 530 geeft een biep en speelt het nieuwe aankondiging 1 af.

82

Aankondiging 1 (OGM 1) afspelen. Als er geen OGM 1 is opgenomen, meldt de Bolero
530 “MELDTEKST EEN NIET AANWEZIG”.

91

Aankondiging 2 wijzigen. Nadat de Bolero 530 een biep geeft, begint u te spreken. Bent u
klaar, druk dan op 6. De Bolero 530 geeft een biep en speelt het nieuwe aankondiging 2 af.

92

Aankondiging 2 (OGM 2) afspelen. Als er geen OGM 2 is opgenomen, meldt de Bolero
530 “MELDTEKST TWEE NIET AANWEZIG”..

Nadat u 2 of 3 hebt ingedrukt om berichten af te spelen, kunt u:
Druk op:

Doel:

1

Het vorige bericht opnieuw afspelen.

3

Naar het volgende bericht gaan.

4

Het huidige bericht opnieuw afspelen.

5

Het huidige bericht wissen.

6

Afspelen van het bericht stoppen.
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PROBLEMEN OPLOSSEN
Wij verwachten niet dat u problemen zult hebben met uw Bolero 530, maar mocht dit toch gebeuren, dan kunt u het
volgende proberen.
Probleem

Oplossing

Het inkomende bericht is niet volledig.

Controleer of het geheugen misschien vol is.

Het inkomende bericht is onduidelijk.

Controleer of het VOL. is ingesteld op het
gewenste niveau.

De Bolero 530 antwoordt niet na twee, vier of

Controleer of de Bolero 530 is ingesteld op

zeven maal rinkelen.

oproepen beantwoorden.

"LO " wordt weergegeven op de display.

De reservebatterij is bijna leeg. Vervang de batterij.

De Bolero 530 reageert niet op de beveiligingscode Controleer of de telefoon die u gebruikt om de
voor de afstandsbediening.

Bolero 530 te bellen een telefoon met
toetstoonmodus is.
Voer opnieuw uw beveiligingscode voor de
afstandsbediening in, druk daarna gedurende 2
seconden op elke knop.
Controleer of u de juiste beveiligingscode voor de
afstandsbediening hebt ingevoerd of probeer de
standaardcode 798 in te voeren. De
beveiligingscode voor de afstandsbediening is
misschien opnieuw ingesteld op de standaardcode
omwille van een stroomdefect of een zwakke
reservebatterij.
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GARANTIE
De hiervoor omschreven eindapparatuur, die speciaal voor u werd uitgekozen door Belgacom,
is gewaarborgd "onderdelen en arbeidsloon" tegen elk materieel defect of fabricagefout voor een
duur van één jaar behoudens tegenstrijdige contractuele bepalingen.
De termijn neemt een aanvang op de datum van de afhaling of de levering van het toestel.
De verplaatsingen van de Belgacom-personeelsleden worden niet gedekt door de garantie tenzij er
een overeenkomst voor technische bijstand afgesloten is.
Mocht u moeilijkheden ondervinden met uw toestel, dan kan u contact opnemen met de bevoegde
technische dienst op het op de achterzijde vermelde telefoonnummer, of het volledige toestel
voorleggen in een van onze Teleboetieks, in de originele verpakking (of een andere die een
gelijkwaardige bescherming biedt), samen met dit garantiecertificaat.
De adressen van onze Teleboetieks vindt u in de informatiebladzijden van de telefoongids.
In geval van materiaalfout of fabricagegebrek zal uw toestel gratis worden hersteld of vervangen
mits voorlegging van onderhavig garantiecertificaat, dat naar behoren is ingevuld bij de verkoop.
Enkel Belgacom bepaalt welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn.
De garantietermijn toepasselijk op een hersteld of vervangen toestel eindigt op de vervaldag van de
garantie van het gekochte toestel, zonder evenwel minder dan drie maanden te mogen bedragen.
Worden niet door de garantie gedekt :
- schade van eender welke aard die niet bestond vóór de verkoop;
- schade, storingen en defecten ingevolge een fout van de klant of waarvan de oorzaak extern is aan
het toestel: bliksem, overspanningen, toevallige beschadigingen, vochtigheid, verkeerd gebruik of
onderhoud, niet naleven van de richtlijnen in de gebruiksaanwijzing alsook alle gevallen van
overmacht;
- herstelling of vervanging van losse elementen (batterijen,papier,inkt, enz...) en het ter beschikking
stellen van onderhoudsproducten
De garantie is niet van toepassing :
- als de gebruiker zelf, of met tussenkomst van personen die niet bevoegd verklaard zijn door
Belgacom, het toestel wijzigt of herstelt;
- als hij de fabricagenummers en/of de merktekens van de eindapparatuur verwijdert of vervalst.
De verantwoordelijkheid van Belgacom kan niet worden ingeroepen voor indirecte of immateriële
schade geleden door de koper ten gevolge van een gebrekkig functioneren van de eindapparatuur,
zoals onder meer elk productieverlies, winstderving of verlies van contracten.
De algemene en specifieke verkoopvoorwaarden van onze eindapparatuur kunnen op eenvoudig
verzoek verkregen worden in alle voor het publiek toegankelijke diensten van Belgacom.

BELGACOM naamloze vennootschap van publiek recht,
Koning AlbertII-laan 27 - B1030 Brussel BTW BE 202 239 951 HR Brussel 587 183
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GARANTIECERTIFICAAT

ZORGVULDIG TE BEWAREN
Toestel:
________________________________________________________________________________

Serienummer:
________________________________________________________________________________

Aankoop-, vervang-, hersteldatum (*)
________________________________________________________________________________

Naam en adres van de koper:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Telefoonnummer van de bevoegde dienst:
________________________________________________________________________________

Stempel:

(*) het onnodige doorhalen
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